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1.1 საქართველოს  საავტორო უფლებამფლობელთა ასოციაცია(შემდგომში - ‘ასოციაცია’) 

დაფუძნებულია ნებაყოფლობით, უშუალოდ საავტორო და მომიჯნავე უფლებების მფლობელთა 

მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ასოციაციის ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმით.  

1.2 ასოციაცია შექმნილია წინამდებარე წესდებით დადგენილი მიზნების მისაღწევად, საავტორო და 

მომიჯნავე უფლებების მფლობელთა, მათ უფლებამონაცვლეთა, მემკვიდრეთა ინტერესების 

დასაცავად და სამართავად. 

1.3 ასოციაცია არ არის შემოქმედებითი კავშირი და მასზე არ ვრცელდება ‘შემოქმედ მუშაკთა და 

შემოქმედებითი კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები  

1.4 ასოციაცია არსებობს, იმართება და ფუნქციონირებს ასოციაციის წესდების, საქართველოს 

კონსტიტუციის, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და საერთაშორისო სამართლის 

საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების შესაბამისად.  

1.5 ასოციაციის სრული დასახელებაა - საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოლექტიური მართვის 

ორგანიზაცია - საქართველოს  უფლებამფლობელთა ასოციაცია. 

ასოციაციის სრული დასახელება ინგლისურ ენაზე: Organization for the Management of 

Property Copyright and  

Related Rights – Georgian Rightholders  Association.  

შემოკლებით ინგლისურ ენაზე: GERA 

1.6 ასოციაცია არის იურიდიული პირი მისი სახელმწიფო რეგისტრაციის მომენტიდან, საკუთრებაში 

გააჩნია განცალკევებული ქონება, შეუძლია იყოს მოსარჩელე და მოპასუხე სასამართლოში, 

საკუთარი სახელით შეუძლია შეიძინოს და განახორციელოს ქონებრივი და არაქონებრივი 

უფლებები ასოციაციის წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული ასოციაციის საქმიანობის 

მიზნების შესაბამისად და აკისრია ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ვალდებულებები.  

1.7 ასოციაცია შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით და მოქმედებს ტერიტორიული შეზღუდვების 

გარეშე.  

1.8  ასოციაციას გააჩნია საკუთარი ბალანსი, ანგარიშსწორების და სხვა, მათ შორის, სავალუტო 

ანგარიშები ბანკებში საქართველოს ტერიტორიაზე და მის ფარგლებს გარეთ, მრგვალი ბეჭედი 

ასოციაციის სრული დასახელებით რუსულ ენაზე, შტამპები და ბლანკები თავისი დასახელებით. 

1.9  ასოციაციის წევრები პასუხს არ აგებენ ასოციაციის ვალდებულებებზე, ხოლო ასოციაცია პასუხს 

არ აგებს თავისი წევრების ვალდებულებებზე. ასოციაცია პასუხს არ აგებს სახელმწიფოსა და 

მისი ორგანოების ვალდებულებებზე, ხოლო სახელმწიფო და მისი ორგანოები პასუხს არ აგებენ 

ასოციაციის ვალდებულებებზე. ასოციაცია პასუხს აგებს საკუთარ ვალდებულებებზე იმ თავისი 

ქონებით, რომელზედაც საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად შესაძლოა მიქცეულ იქნას 

აღსრულებაში  

1.10 ასოციაციის იურიდიული მისამართია: ქალაქი თბილისი, კოსტავას ქუჩა, სახ.37-39, ოფისი N 600. 

1.11 ასოციაციის ელექტრონული ფოსტის მისამართია: georgianra2019@gmail.com  

1.12 ასოციაციის დამფუძნებლები არიან:  

ნინო ქარსელაძე-ჟორდანია (დაბ. 11.04.1991წ. თბილისი. პ.#01017023100, მის: ქალაქი თბილისი, მერაბ 
კოსტავას ქუჩა, N 54), 
ჯემალ სეფიაშვილი (დაბ. 19.02.1947წ. თბილისში, პ. #01026000467, მის: თბილისი მ.კოსტავას I შეს. N 
11 ბ. 12),  
არჩილ ფურცელაძე (დაბ. 05.12.1979წ. თბილისში. პ.# 01012010532, მის: ქალაქი თბილისი, ვაზისუბნის 
დასახლება, I მიკრო/რაიონი, კორპუსი 9, ბინა 5), 
ნანა ცინცაძე (დაბ. 14.09.1952წ. თბილისში. პ.#01010004459, მის: ქალაქი თბილისი, სიმონ ჩიქოვანის 
ქუჩა, N 18, კორპუსი 4, ბინა 22), 
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მამუკა მახნიაშვილი (დაბ. 20.06.1971წ. თბილისში. პ.# 01009007356, მის: თბილისი მისამართის 
გარეშე),  
ზურაბ ხაჩიძე (დაბ. 03.01.1979წ. ბორჯომში, პ.#11001000684, მის: ქალაქი თბილისი, მერაბ კოსტავას 
ქუჩა, N 54),  
გიორგი მამაცაშვილი (დაბ. 05.01.1978წ. თბილისში. პ.#01001012745, მის: ქალაქი თბილისი, დიღმის 

მასივი, V კვარტალი, კორპუსი 17, ბინა 21),  
დავით ხუჯაძე (დაბ. 25.06.1975წ. თბილისში, პ.#01030026625, მის: თბილისი ელ.ახვლედიანის ქ. N 
22/4),  
ბორის შხიანი (დაბ. 29.12.1977წ. ქუთაისში. პ.#01024006651, მის: ქალაქი თბილისი, ზაზა 
ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩა, N 18, ბინა 60), 
გიორგი პავლიაშვილი (დაბ. 26.12.1988წ. თბილისში. პ.#01031006351, მის: ქალაქი თბილისი, ძმები 
კაკაბაძეების ქუჩა, N 9),  
მარინე მალაზონია (დაბ. 14.11.1962წ. თბილისში. პ.#01020005622, მის: ქალაქი თბილისი, დიმიტრი 
ბაქრაძის ქუჩა, N 13, ბინა 7),  
იაშა ნიქაბაძე (დაბ. 31.10.1974წ. ქუთაისში. პ.#60002001088, მის: ქალაქი ქუთაისი, ლუკა ასათიანის III 
შესახვევი, N 14),  
გურამ გორელიშვილი (დაბ. 16.10.1950წ. თბილისში. პ.#01009004260, მის: თბილისი ვაჟა-ფშაველას 
გამზ. II კვ. კორ. 33 ბ. 36), 
რუსუდან მორჩილაძე (დაბ. 30.05.1970წ. თბილისში.  პ.#01020003953, მის: ქ. თბილისი) 
მარიკა თხელიძე (დაბ. 12.03.1988წ. თბილისში. პ.#01024031558, მის: თბილისი პეკინის გამზ. N 3 ბ. 9ა). 
ბორის შხიანი (დაბ. 01.07.1950წ. ქუთაისში. პ.#01005000675, მის: ქალაქი თბილისი, ლევ ტოლსტოის 

ქუჩა, N 15) 
 

2. ასოციაციის მიზნები  

2.1. ასოციაციის მიზნებია: 

2.1.1. მართოს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების მფლობელთა, მათ უფლებამონაცვლეთა თუ 

მემკვიდრეთა  ქონებრივი უფლებების საერთაშორისო და საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი ნორმების, აგრეთვე უფლებამფლობელებთან დადებული ხელშეკრულებების 

შესაბამისად, მათ შორის:  

2.1.1.1. მართოს ავტორების, მათი მემკვიდრეების ქონებრივი უფლებები საავტორო უფლებით დაცულ 

ნაწარმოებებზე და მათ ნაწყვეტებზე, მათ შორის მუსიკალურ ნაწარმოებებზე (ტექსტითა და 

ტექსტის გარეშე), დრამატულ და მუსიკალურ-დრამატულ ნაწარმოებებზე, სახვით ხელოვნების 

და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების, ლიტერატურულ, სასცენო, ქორეოგრაფიულ 

ნაწარმოებებზე, პანტომიმებზე, ფოტოგრაფიულ ნაწარმოებებზე და ფოტოგრაფიის 

ანალოგიური მეთოდებით მიღებულ ნაწარმოებებზე მათ საჯარო შესრულებასთან, საჯარო 

გადაცემასთან, მათ შორის პირველ და განმეორებით გადაცემასთან, სადენიან და უსადენო 

კავშირის საშუალებით იმგვარ გადაცემასთან მიმართებით, რომ ნაწარმოები გახდეს ნებისმიერი 

პირისთვის ხელმისაწვდომი მის მიერ შერჩეულ დროს და მის მიერ შერჩეული ადგილიდან: 

2.1.1.2. განახორციელოს აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების ავტორების (თანაავტორების), მათი 

მემკვიდრეების  უფლებები,  რომლებიც უკავშირდება ჰონორარის მიღებას მომხმარებლისგან 

(სამაუწყებლო ორგანიზაცია, კინოთეატრი და ა.შ.) ამგვარი ნაწარმოების ნებისმიერი სახით 

გამოყენებისთვის, საჯარო შესრულების და საჯარო გადაცემის ჩათვლით;  

2.1.1.3. მართოს ავტორების, მათი მემკვიდრეების ქონებრივი უფლებები ნაწარმოებებზე, ამ 

ნაწარმოებების რეპროდუცირებისას ნებისმიერი მატერიალური ფორმით, მათ შორის აუდიო ან 

ვიდეოჩანაწერის ფორმით, ორგანზომილებიანი ნაწარმოების სამგანზომილებიანი 

ეგზემპლარების და სამგანზომილებიანი ნაწარმოების ორგანზომილებიანი ეგზემპლარების 
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დამზადებისას, აგრეთვე ნაწარმოების ელექტრონული (მათ შორის ციფრული), ოპტიკური ან 

წასაკითხად გამოსადეგი სხვა მექანიკური ფორმით ჩაწერის გზით, აგრეთვე ამგვარად 

რეპროდუცირებული ნაწარმოებების გავრცელებისას;  

2.1.1.4. მართოს ავტორების, მათი მემკვიდრეების ქონებრივი უფლებები გავრცელებაზე, 

ორიგინალების ან ასლების გაქირავების გზით, რომლებიც გამოხატულია  მუსიკალური 

ნაწარმოების ნოტებში, ფონოგრამებში, ვიდეოგრამებში, კომპიუტერულ პროგრამებში, 

მონაცემთა ბაზებში; 

2.1.1.5. განახორციელოს სახვითი ხელოვნების და ფოტოგრაფიული ნაწარმოებების ორიგინალების 

ავტორების, მათი მემკვიდრეების უფლებები ჰონორარის მიღებაზე, ამგვარი ნაწარმოებების 

ორიგინალების თავდაპირველი გასხვისების შემდეგ ყოველი მომდევნო გაყიდვისას 

(მიდევნების უფლება);  

2.1.1.6. განახორციელოს აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების ავტორების, შემსრულებლების, 

ფონოგრამების დამამზადებლების, მათი მემკვიდრეების, უფლებამონაცვლეების უფლებები 

ჰონორარის მიღებაზე, ფიზიკურ პირთა მიერ აუდიოვიზუალური ნაწარმოების ან 

ფონოგრამაზე ჩაწერილი ნაწარმოების პირადი მოხმარებისთვის რეპროდუცირების 

შემთხვევაში;  

2.1.1.7.  განახორციელოს მოგების მიღების მიზნით გამოშვებული ფონოგრამების დამამზადებლების, 

მათი მემკვიდრეების ან უფლებამონაცვლეების უფლებები  ამგვარი ფონოგრამების საჯარო 

შესრულებისა და საჯარო გადაცემისთვის ჰონორარის მიღებაზე; 

2.1.1.8. განახორციელოს მოგების მიღების მიზნით გამოშვებულ ფონოგრამებზე ჩაწერილი 

ნაწარმოებების შემსრულებლების, მათი მემკვიდრეების უფლებები ამგვარი ფონოგრამების 

საჯარო შესრულებისა და საჯარო გადაცემისთვის ჰონორარის მიღებაზე. 

2.1.2. განამტკიცოს საქართველოს ტერიტორიაზე საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვა;  

2.1.3. აღკვეთოს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ობიექტების უკანონო გამოყენება და დაიცვას 

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების მფლობელთა უფლებები. 

2.1.4. ხელი შეუწყოს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ბაზრის განვითარებას და საავტორო და 

მომიჯნავე უფლებების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებას.  

2.1.5. ასოციაცია უფლებამოსილია დამოუკიდებლად  ან მესამე პირთა, მათ შორის კომერციული 

ორგანიზაციების, მოზიდვის გზით, განახორციელოს საქველმოქმედო საქმიანობა, საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში სოციალური და მატერიალური დახმარება გაუწიოს საქართველოს 

კულტურისა და ხელოვნების  მოღვაწეებს. 

2.1.6. ასოციაციას შეუძლია განახორციელოს შემოსავლის მომტანი საქმიანობა, მათ შორის 

სამეწარმეო საქმიანობა მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს საქმიანობა უნდა ემსახურებოდეს 

ასოციაციის  მიზნებს.   

 

3. ასოციაციის საქმიანობა  

3.1. წინამდებარე წესდებით დადგენილი მიზნების მისაღწევად, ასოციაცია:  

3.1.1. დებს სათანადო შეთანხმებებს საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების მფლობელებთან ან მათ 

უფლებამონაცვლეებთან ან მემკვიდრეებთან და ამგვარი უფლებამფლობელების მიერ 

წარმოდგენილი უფლებამოსილებების შესაბამისად ახორციელებს ჰონორარების მოკრებას, 

განაწილებასა და გადახდას;  

3.1.2. დებს ხელშეკრულებებს ერთობლივ წარმომადგენლობაზე უფლებების კოლექტიურად მართვის 

ანალოგიურ უცხოურ ასოციაციებთან და ორგანიზაციებთან და ახორციელებს ამგვარ 

წარმომადგენლობას;  

3.1.3. გასცემს ლიცენზიებს ასოციაციის რეპერტუარში ჩართული, საავტორო და/ან მომიჯნავე    

უფლებებით დაცული ნაწარმოებების გამოყენებაზე, ან კრძალავს ამგვარი ობიექტების 
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არალიცენზირებულ გამოყენებას, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს კანონმდებლობის 

თანახმად საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების ობიექტების გამოყენება შესაძლებელია 

საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების მფლობელებთან შეუთანხმებლად, ასოციაცია 

მომხმარებლებისგან კრებს ჰონორარს ამგვარი ობიექტების გამოყენებაზე ლიცენზიის 

გაუცემლად;  

3.1.4.   მომხმარებელებისგან ითხოვს და იღებს  საავტორო უფლებების შესაბამისი ობიექტების 

გამოყენებაზე ანგარიშებს, აგრეთვე ჰონორარების მოსაკრებად და გასანაწილებლად საჭირო სხვა 

ცნობებსა და დოკუმენტებს, რომელთა სია და მიწოდების ვადები განისაზღვრება ასოციაციის 

მიერ ჰონორარების გადამხდელებთან დადებული ხელშეკრულებებით; 

3.1.5. ანაწილებს უფლებამფლობელთა სასარგებლოდ მოკრებილ ჰონორარს მომიჯნავე უფლებების 

ობიექტების და/ან ნაწარმოებების ფაქტიური გამოყენების პროპორციულად;  

3.1.6. საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების მფლობელთა სასარგებლოდ მომხმარებლებისგან 

მიღებული ჰონორარიდან აკავებს ასოციაციის მიერ თავის მოღვაწეობაზე, მათ შორის 

მოკრებაზე, განაწილებასა და გადახდაზე დახარჯულ თანხებს, აგრეთვე იმ სპეციალურ 

ფონდებში გადარიცხულ თანხებს, რომლებიც შექმნილია საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 

მფლობელთა ინტერესებში;  

3.1.7. ჰონორარის გადახდასთან ერთად უფლებამფლობელებს უგზავნის ანგარიშს, რომელიც შეიცავს 

ცნობებს მათი უფლებების გამოყენების შესახებ;  

3.1.8. ახორციელებს საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების ობიექტების გამოყენების მონიტორინგს, 

ინფორმაციის სისტემატიზებას, ქმნის მონაცემთა ბაზებს და უზრუნველყოფს ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობას;  

3.1.9. ადგენს და წარმოადგენს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების უცნობ მფლობელებს, გასცემს რა 

მომხმარებლებზე ლიცენზიებს ამგვარი უფლებამფლობელების ნაწარმოებების გამოყენების 

უფლებაზე; 

3.1.10. კონსულტაციას უწევს საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების მფლობელებს და მომხმარებლებს 

საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენებას;   

3.1.11. განმარტავს საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების იმ საკითხებს, რომლებიც ასოციაციის 

კომპეტენციას განეკუთვნება; 

3.1.12. საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების ობიექტების უკანონო გამოყენების შემთხვევაში, 

უზრუნველყოფს ამგვარი უფლებების მფლობელთა დაცვას, სასამართლოში მათი წარმოდგენის 

ჩათვლით;  

3.1.13. მონაწილეობს სამეცნიერო და სოციოლოგიურ კვლევების ჩატარებაში საავტორო და/ან 

მომიჯნავე უფლებების სფეროში;  

3.1.14. მონაწილეობს საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების სფეროში კულტურული, 

საგანმანათლებლო, შემეცნებითი და სამეცნიერო პროგრამების რეალიზაციაში; 

3.1.15. ქმნის თავის წარმომადგენლობებს და არაკომერციულ, მათ შორის საერთაშორისო, იურიდიულ 

პირებს საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების სფეროში; 

3.1.16. ახორციელებს ნებისმიერ სხვა ქმედებას, რაც არ ეწინააღმდეგება ასოციაციის წესდების მიზნებს 

და არ იკრძალება საქართველოს კანონმდებლობით და მიმართულია  წესდების მიზნების 

მიღწევისკენ.  

 

4. ასოციაციის წევრობა  

4.1. ასოციაციის წევრობა შესაძლებელია მხოლოდ ნებაყოფლობით საფუძველზე. ასოციაციის წევრობის 

უფლება არ გადადის მემკვიდრეობით და მესამე პირებზე.  

4.2. ასოციაციის წევრები იძენენ ასოციაციის საქმიანობაში მონაწილეობის (წევრობის) უფლებას  
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4.3. ასოციაციის წევრები შეიძლება იყვნენ საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების მფლობელები - 

ქმედუნარიანი ფიზიკური პირები, მათი მემკვიდრეები, იურიდიული პირები, მათი 

უფლებამონაცვლეები, რომლებიც დაეთანხმებიან თავისი უფლებების კოლექტიურად სამართავად 

ასოციაციისთვის გადაცემას, აღიარებენ ასოციაციის წესდებას, მის მიზნებსა და ამოცანებს, 

გამოთქვამენ მათი რეალიზაციის მხარდაჭერის შესაძლებლობას და მზადყოფნას.  

4.4. ასოციაციის წევრად მიღებას ახორციელებს ასოციაციის გამგეობა ასოციაციასა და 

უფლებამფლობელს შორის კოლექტიურ მართვაში უფლებების გადაცემაზე გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე.  

4.5. ასოციაციის წევრი იურიდიული პირები ასოციაციის საქმიანობაში მონაწილეობენ თავისი 

წარმომადგენლების მეშვეობით.  

4.6. ასოციაციის დამფუძნებლებს გააჩნიათ ასოციაციის წევრის უფლება-მოვალეობები. 

4.7. ასოციაციის წევრი უფლებამოსილია:  

4.7.1. მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის საქმიანობაში ასოციაციის წესდებითა და სხვა ნორმატიული 

აქტებით დადგენილი წესით;  

4.7.2. აირჩიოს ან/და თავად იქნეს არჩეულ ასოციაციის მართვის ორგანოში, აგრეთვე ასოციაციის მიერ 

წევრების ინტერესების გათვალისწინებით შექმნილ კომისიებსა ან საბჭოებში; 

4.7.3. ასოციაციისგან მიიღოს კონსულტაციები, აგრეთვე დარღვეული საავტორო და/ან მომიჯნავე 

უფლებების დაცვა;  

4.7.4. მიიღოს სათანადო გასამრჯელო მისი საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების გამოყენებისთვის; 

4.7.5. მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის სხვადასხვა პროგრამებსა და ღონისძიებებში საკუთარი 

კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესაბამისად;  

4.7.6. შეიმუშაოს ასოციაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები;  

4.7.7. გაეცნოს წლიურ ანგარიშებს, შემოწმების შედეგებს და ასოციაციის საქმიანობის შესახებ სხვა 

ინფორმაციას;  

4.7.8. ნებაყოფლობით შეწყვიტოს ასოციაციის წევრობა.   

4.8. ასოციაციის წევრი ვალდებულია: 

4.8.1. დაიცვას ასოციაციის წესდება, შეასრულოს ასოციაციის მართვის ორგანოების 

გადაწყვეტილებები;  

4.8.2. მიიღოს მონაწილეობა ასოციაციის საქმიანობაში როგორც უშუალოდ, ასევე წარმომადგენლების 

მეშვეობით. წარმომადგენელს შეუძლია იყოს ასოციაციის განუსაზღვრელი რაოდენობის  წევრთა 

წარმომადგენელი. მინდობილობა დამოწმებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად.  

4.8.3. დაიცვას ასოციაციის რეპუტაცია, ავტორიტეტი და ქონება, არ გაართულოს ასოციაციის 

საქმიანობა, არ დააზიანოს ასოციაციის ქონება და რეპუტაცია მოქმედი კანონმდებლობის 

დარღვევით ქმედებისას, მათ შორის არ ჩაიდინოს რაიმე ქმედება, რომელიც იმთავითვე 

მიმართულია ასოციაციისთვის ზიანის მიყენებისკენ, არ ჩაიდინოს ქმედება (უმოქმედობა), 

რომელიც არსებითად გაართულებს ან შეუძლებელს გახდის ასოციაციის მიზნების მიღწევას, არ 

გაახმაუროს კონფიდენციალური ინფორმაცია  ასოციაციის საქმიანობაზე.   

4.8.4. ხელი შეუწყოს ასოციაციის მიზნების და ამოცანების მიღწევას;  

4.8.5. დროულად წარმოადგინოს ასოციაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული ამოცანების 

გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაცია 

4.8.5. დროულად წარმოადგინოს ასოციაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული ამოცანების 

გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაცია 

4.8.6. შეიტანოს ასოციაციაში საწევრო შენატანები, რომელიც განკუთვნიალია ასოციაციის მიერ 

ჰონორარების მოგროვებაზე, განაწილებაზე და გადახდახდაზე გაწეული ხარჯების დასაფარად. 
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საწევრო შენატანის ოდენობა განისაზღვრება ასოაციციასა და ასოციაციის წევრს შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულებით. 

4.9. ასოციაციის წევრს შეიძლება გააჩნდეს სხვა უფლება-მოვალეობები კანონმდებლობის, წინამდებარე 

წესდების ან ასოციაციის შიდა ნორმატიული დოკუმენტების, აგრეთვე ასოციაციასთან დადებული 

ხელშეკრულების შესაბამისად.  

4.10. ასოციაციის წევრობა წყდება: 

4.10.1. საკუთარი განცხადების საფუძველზე უფლებამფლობელის შეწყვეტის შესახებ  

4.10.2. ასოციაციის წევრის გარდაცვალების (იურიდიული პირის შემთხვევაში - ლიკვიდაციის), 

სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ცნობის შემთხვევაში; 

4.10.3. ასოციაციის გამგეობის უბრალო უმრავლესობით მიღებული გადაწყვეტილებით წინამდებარე 

წესდების 4.11 პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას; 

4.10.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;  

4.10.5. ასოციაციის წევრის რიგებიდან გარიცხვის შემთხვევაში.  

4.11. ასოციაციის წევრის რიგებიდან  გარიცხვის საფუძველია:  

4.11.1. ასოციაციის წესდებისა და ასოციაციის მართვის ორგანოების გადაწყვეტილებების 

დაუცველობა; 

4.11.2. ასოციაციის და მისი წევრების ინტერესებისათვის საზიანო და ასოციაციის საქმიანი 

რეპუტაციის შემლახველი ქმედებები; 

4.12. ასოციაციის წევრს უფლება აქვს განმეორებით შეიტანოს განაცხადი ასოციაციის წევრობაზე ან 

უფლებამოსილება მიანიჭოს ასოციაციას, მისი სახელით მოკრიბოს მისი კუთვნილი  ჰონორარი.  

 

5. ასოციაციის ორგანოები  

5.8. ასოციაციის  მართვის ორგანოებია: წევრთა საერთო კრება,საბჭო და გამგეობა 

5.9. ასოციაციის საქმიანობის ხელმძღვანელობას ახორციელებს გენერალური დირექტორი, 

რომელსაც ხმების უბრალო უმრავლესობით ირჩევს  გამგეობა. 

5.10. ასოციაციის მაკონტროლებელი ორგანოა სარევიზიო კომისია.  

 

6. ასოციაციის წევრების საერთო კრება  

6.8. ასოციაციის უმაღლესი ხელმძღვანელი ორგანოა ასოციაციის წევრთა საერთო კრება, რომელიც 

მოიწვევა სულ მცირე წელიწადში ერთხელ და მას იწვევს გამგეობა.  

6.9.  ასოციაციის საერთო კრების ჩატარებაზე შეტყობინება სხდომის დღის წესრიგთან ერთად 

თავსდება ასოციაციის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე საერთო კრების ჩატარებამდე მინიმუმ 14 

(თოთხმეტი) კალენდარული დღით ადრე. ასოციაცია უფლებამოსილია, გამოიყენოს 

შეტყობინების სხვა საშუალებები, მათ შორის შეტყობინება გააგზავნოს ასოციაციის 

განკარგულებაში არსებულ ასოციაციის წევრთა  ელექტრონულ ფოსტაზე, აგრეთვე მასმედიაში.  

6.10. სხდომის ჩატარების თარიღს, ადგილს და დღის წესრიგს განსაზღვრავს გამგეობა. 

6.11. ასოციაციის წევრთა ნახევარზე მეტის მოთხოვნა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევაზე 

განსახილველად წარედგინება ასოციაციის გამგეობას, რომელმაც მოთხოვნის მიღებიდან ათ 

დღეში უნდა განიხილოს იგი და მიიღოს გადაწყვეტილება ასოციაციის რიგგარეშე საერთო 

კრების ჩატარებაზე ან ჩატარების უარყოფაზე.   

6.12. ასოციაციის რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარებაზე გადაწყვეტილების მიღებისას, გამგეობამ 

აგრეთვე უნდა განსაზღვროს საკითხები წინამდებარე წესდების 6.3 პუნქტის შესაბამისად.  

6.13. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე წესდების 6.4. პუნქტში მითითებულ ვადაში გამგეობა ვერ 

მიიღებს გადაწყვეტილებას ასოციაციის რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარებაზე, ასოციაციის 

რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევა შეუძლიათ იმ პირებს, რომლებიც ითხოვდნენ მის ჩატარებას.  

6.14. წევრთა საერთო კრებაზე განიხილება ასოციაციის საქმიანობის ზოგადი მიმართულებები.  
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6.15. წევრთა საერთო კრება ირჩევს გამგეობის წევრებს. კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია თუ მას 

ესწრება წევრთა ნახევარი, ხოლო გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა დამსწრე წევრების 

უბრალო უმრავლესობა.  

6.16. წევრთა საერთო კრება: 

6.9.1. ირჩევს გამგეობის წევრებს, წევრების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 9 (ცხრა); 

6.9.2. ირჩევს საბჭოს წევრებს, წევრების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 15 (თხუთმეტი); 

6.9.3. ირჩევს სარევიზიო კომისიის წევრებს;  

6.9.4. ასოციაციის წესდების მიღება და/ან შეცვლა; 

6.9.5. განიხილავს ასოციაციის საქმიანობის სტრატეგიულ მიმართულებებს; 

6.9.6. იღებს გადაწყვეტილებას ასოციაციის ლიკვიდაცია/რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ. 

 

7. ასოციაციის გამგეობა 

7.1. ასოციაციის მართვის მუდმივმოქმედი ხელმძღვანელი ორგანო არის ასოციაციის გამგეობა.   

7.2.  გამგეობის წევრებს ირჩევს საერთო კრება, ასოციაციის საერთო კრების მიერ განსაზღვრული 

ოდენობით 5 (ხუთი) წლის ვადით. ვადის გასვლის შემდეგ გამგეობის ახალი წევრები აირჩევიან 

მოქმედი გამგეობის წევრების მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან წევრთა საერთო კრების მიერ.  

         გამგეობის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, გამგეობა წარადგენს 

ახალ კანდიდატურას, ხოლო წევრთა საერთო კრება ირჩევს ახალ წევრს წარდგენილი 

კანდიდატურებიდან.  

7.3.  გამგეობა უფლებამოსილებების განხორციელებას იწყებს უშუალოდ მისი წევრების არჩევის 

მომენტიდან და მოქმედებს გამგეობის ახალი შემადგენლობის არჩევამდე. 

7.4.  გამგეობის შემადგენლობაში შეიძლება არჩეული იქნას პირი, რომელიც არ არის ასოციაციის 

წევრი (მოწვეული პირი). 

7.5. საბჭოს ან სარევიზიო კომისიის წევრი არ შეიძლება არჩეული იქნას გამგეობაში, გარდა გამგეობის 

თავმჯდომარისა, რომელიც არის საბჭოს წევრი. 

7.6. გამგეობის სხდომები ტარდება საჭიროების მიხედვით და მათ იწვევს გამგეობის თავმჯდომარე.       

ახლად არჩეული გამგეობა თავის პირველ სხდომას ატარებს არჩევის მომენტიდან ერთი თვის 

განმავლობაში.  

7.7. გამგეობას უფლება აქვს, მიიღოს გადაწყვეტილებები, თუკი მას ესწრება მისი წევრების ნახევარზე 

მეტი.  

7.8. გამგეობის სხდომებზე გადაწყვეტილებები მიიღება დამსწრე წევრების ხმათა უბრალო 

უმრავლესობით.  

7.9. ასოციაციის გამგეობის კომპეტენციაში შედის: 

7.9.1. ასოციაციის ქონების ფორმირებისა და გამოყენების პრინციპების განხილვა; 

7.9.2. ასოციაციის საქმიანობის მიზნების შეცვლაზე გადაწყვეტილების მიღება; 

7.9.3. ასოციაციის წლიური ფინანსური ანგარიშის დამტკიცება; 

7.9.4. სალიკვიდაციო კომისიის (ლიკვიდატორის) დანიშვნის  და ასოციაციის სალიკვიდაციო 

ბალანსის დამტკიცების შესახებ საკითხის გადაწყვეტა; 

7.9.5. ასოციაციის ინდივიდუალური აუდიტორის ან აუდიტორული ორგანიზაციების 

დამტკიცება; 

7.9.6. იმ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც არ შედის ასოციაციის სხვა 

ორგანოების კომპეტენციაში. 

7.9.7. ასოციაციის წლიური ფინანსური გეგმისა და ბიუჯეტის დამტკიცება; 

7.9.8. ასოციაციის წევრობის შეწყვეტასთან დაკავშირებული საკითხების გადაჭრა; 
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7.9.9. სტრუქტურული ქვედანაყოფების, ფილიალების, რეგიონული განყოფილებების, 

წარმომადგენლობების, არასამეწარმეო იურიდიული პირების შექმნა/გაუქმება საავტორო 

უფლებებისა და მომიჯნავე უფლებების სფეროში (მათ შორის, საერთაშორისო); 

7.9.10. დებულების მიღება ასოციაციის ფილიალების/წარმომადგენლობების, ასევე ასოციაციის 

რეგიონული განყოფილებების შესახებ; 

7.9.11. ასოციაციის აუდიტორული ანგარიშების გაცნობა და რეკომენდაციების წარდგენა საერთო 

კრებისთვის საჭიროების მიხედვით; 

7.9.12. საერთო კრების მოწვევა, დღის წესრიგის დამტკიცება და სხვა საკითხების განხილვა 

წინამდებარე წესდების პ.6.3-ის თანახმად;  

7.9.13. გამგეობის წევრების შრომის ანაზღაურების შესახებ საკითხების გადაჭრა; 

7.9.14. გამგეობის მოქმედი შემადგენლობის უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საკუთარი 

შემადგენლობიდან გამგეობის თავმჯდომარის არჩევა და მისი უფლებამოსილებების 

შეწყვეტა; საკუთარი შემადგენლობიდან გენერალური დირექტორის არჩევა და მისი 

უფლებამოსილებების შეწყვეტა; 

7.9.15. იმ გარიგებების მაქსიმალური ოდენობის დადგენა, რომლებსაც ასრულებს გამგეობის 

თავმჯდომარე და/ან გენერალური დირექტორი გამგეობის თანხმობის გარეშე;  

7.9.16. გადაწყვეტილებების მიღება ასოციაციის მიერ გარიგებების დადების შესახებ, რომელთა 

ოდენობაც აღემატება გამგეობის მიერ დადგენილ მაქსიმალურ ოდენობას. იმ 

გარიგებებისთვის, რომლებსაც ხელს აწერს გამგეობის თავმჯდომარე ან/და გენერალური 

დირექტორი, ასევე გარიგებებისთვის, რომელთა დადებაშიც დაინტერესებულია გამგეობის 

რომელიმე წევრი; 

7.9.17. საბჭოს სხდომებს შორის პერიოდში ცვლილებების შეტანა ტარიფებში და სალიცენზიო 

პირობებში საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების მომხმარებლებისთვის;  

7.9.18. გადაწყვეტილების მიღება მიზნობრივი ფონდების მიერ შექმნილი ასოციაციის სხვადასხვა 

პროგრამის დაფინანსების ოდენობის შესახებ, გრანტების მიღებისა და გაცემის შესახებ;  

7.9.19. გადაწყვეტილების მიღება ასოციაციის იურიდიული მისამართის  შეცვლის თაობაზე  

7.10. ასოციაციის მუდმივმოქმედი მმართველი ორგანოს სახით გამგეობას გააჩნია უფლებები, 

რომლებიც მას მინიჭებული აქვს მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე წესდებით, 

მათ შორის, ახორციელებს იურიდიული პირის უფლებებს ასოციაციის სახელით და 

ასრულებს მის მოვალეობებს წინამდებარე წესების შესაბამისად.  

7.11. გამგეობის  თავმჯდომარე: 

7.11.1. წარმოადგენს ასოციაციას სახელმწიფო და სხვა ორგანიზაციებში, სასამართლო და სხვა 

ორგანოებში მინდობილობის გარეშე, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში. 

7.11.2. ახორციელებს ასოციაციის საქმიანობის ზოგად ხელმძღვანელობას და გააჩნია ასოციაციის 

საფინანსო-სამეურნეო, საბანკო და სხვა დოკუმენტების პირველი ხელმოწერის უფლება; 

7.11.3. განკარგავს ასოციაციის ქონებასა და სახსრებს გამგეობასთან შეთანხმებით, წყვეტს 

ამოცანებს, რომლებიც დაკავშირებულია ასოციაციის მუშაობასთან, დაფინანსებასთან და 

მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან და ზემოაღნიშნული მიზნებით 

საზოგადოების სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულებებს და დებს გარიგებებს, გასცემს 

მინდობილობებს; იმ შემთხვევაში, როცა გარიგება ზომით და/ან სახით და/ან 

დაინტერესების არსებობასთან დაკავშირებით ექვემდებარება თანხმობას გამგეობის 

მხრიდან, გამგეობის თავმჯდომარე აწარმოებს ამგვარ გარიგებებს გამგეობის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე ასოციაციის მიერ შესაბამისი გარიგების შესრულების 

შესახებ; 

7.11.4. იწვევს გამგეობის სხდომებს, ამზადებს საკითხებს გამგეობის სხდომებზე განსახილველად, 

კოორდინაციას უწევს გამგეობის, საბჭოსა და სარევიზიო კომისიის ურთიერთქმედებას,  
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7.11.5. საჭიროების შემთხვევაში ჩართავს სპეციალისტებს, მათ შორის, უცხოელებს, 

კონსულტაციებისთვის, სასამართლო საქმეების წარმოებისა და სხვა დავალებების 

შესრულებისათვის; 

7.11.6. ხელს აწერს და ამტკიცებს გამგეობის დოკუმენტებს, მათ შორის, საერთო კრების სხდომის 

ოქმებს; 

7.11.7. ახორციელებს წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს, გარდა 

იმათი, რომლებიც მიეკუთვნება ასოციაციის სხვა ორგანოების კომპეტენციას. 

7.12. ასოციაციის გამგეობის წევრის უფლებამოსილებები წყდება გამგეობის წევრების 

გადაწყვეტილებით . გამგეობის ის წევრი რომლის უფლებამოსილების საკითხი განიხილება 

გამგეობის სხდომაზე არ იღებს მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაში. 

7.13. თუკი გამგეობის წევრი სისტემატურად არ ესწრება გამგეობის სხდომებს ან ხელს უშლის 

გამგეობის საქმიანობას, გამგეობა ხმათა უმრავლესობით უფლებამოსილია, რიგგარეშე 

საერთო კრებაზე დააყენოს საკითხი ამგვარი წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 

7.14. გამგეობის დოკუმენტები არის გამგეობის სხდომის ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს 

ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე და გამგეობის სხდომაზე არჩეული სხდომის მდივანი.  

 

8. ასოციაციის საბჭო  

8.1. საბჭოს წევრებს ირჩევს საერთო კრება 5 (ხუთი) წლის ვადით საერთო კრების მიერ 

განსაზღვრული რაოდენობით, ვადის გასვლის შემდეგ საბჭოს ახალი წევრები აირჩევიან 

საბჭოს წევრების  მიერ  წარდგენილი კანდიდატებიდან წევრთა საერთო კრების მიერ  

საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, საბჭო წარადგენს ახალ 

კანდიდატურას, ხოლო წევრთა საერთო კრება ირჩევს ახალ წევრს წარდგენილი 

კანდიდატურებიდან.  

8.2. საბჭო წარმოადგენს სხვადასხვა კატეგორიის უფლების მფლობელებს (კომპოზიტორებს, 

პოეტებს, შემსრულებლებს, დრამატურგებს, ქორეოგრაფებს, ფონოგრამების მწარმოებლებს და 

სხვ.). საბჭოს წევრთა ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 15 წევრს.  

8.3. საბჭოს წევრებს ირჩევენ ასოციაციის წევრთა რიგებიდან.  

8.4. საბჭოს წევრები არ შეიძლება იყვნენ ასოციაციის გამგეობის და სარევიზიო კომისიის წევრები 

8.5.  საბჭო თავის სხდომებს ატარებს საჭიროების მიხედვით და მათ იწვევს მისი თავმჯდომარე ან 

მოწვევა ხდება საბჭოს წევრების არა ნაკლებ 2/3-ის მოთხოვნით. 

ხელახლა არჩეული საბჭო თავის პირველ სხდომას ატარებს არჩევიდან ერთი თვის 

განმავლობაში. 

8.6. ასოციაციის საბჭოს კომპეტენციაში შედის:  

8.6.1. საკუთარი შემადგენლობიდან საბჭოს თავჯდომარის და თავჯდომარის მოადგილის არჩევა; 

8.6.2. გადაწყვეტილების მიღება საერთო კრების მოწვევის შესახებ, სხდომის დღის წესრიგის 

დამტკიცება და სხვა საკითხების გადაწყვეტა წინამდებარე წესდების პ.6.3-ის თანახმად; 

8.6.3. იმ ჰონორარის ოდენობების დამტკიცება, რომელიც მომხმარებლებმა უნდა გადაიხადონ 

ასოციაციის მიერ დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, რომელსაც წარადგენს 

გამგეობის თავჯდომარე. იმ შემთხვევაში როდესაც საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 

ობიექტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას უფლებამფლობელის თანხმობის გარეშე, მაგრამ  

ჰონორარის გადახდით; 

8.6.4. გამგეობის თავჯდომარის მიერ წარდგენილი ტარიფებისა და სალიცენზიო პირობების 

დამტკიცება საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებებით მოსარგებლეებისათვის; 

8.6.5. გამგეობის თავჯდომარის მიერ წარდგენილი მოკრებილი ჰონორარების განაწილების წესების 

დამტკიცება საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებების მფლობელებს შორის;  
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8.6.6. გამგეობის თავჯდომარის მიერ წარდგენილი თანხების ოდენობების დამტკიცება, რომლებიც 

უნდა დაკავდეს აუცილებელი ხარჯების დასაფარად მოსაკრებლებთან, ასოციაციის მიერ 

შეგროვილი ჰონორარის განაწილებასა და გადახდასთან დაკავშირებით,;  

8.6.7. გადაწყვეტილების მიღება ასოციაციის მიერ სპეციალური ფონდების შექმნის შესახებ, 

რომლებსაც ასოციაციის მიერ წარმოდგენილი უფლებამფლობელების ინტერესების 

გათვალისწინებით აქვს სოციალური, საქველმოქმედო, კულტურული და სხვა 

საზოგადოებრივად სასარგებლო მიზნები, ამ ფონდებში მიმართული ფულადი სახსრების 

ოდენობების შესახებ   

8.6.8. გამგეობასთან შეთანხმებით საკონსულტაციო კომისიების შექმნა ასოციაციის საქმიანობის 

ძირითად მიმართულებებთან დაკავშირებით, ამგვარი კომისიების საქმიანობის დებულების 

დამტკიცება. კომისიის შემადგენლობაში შეიძლება ჩართული იყვნენ სპეციალისტები 

ინტელექტუალური უფლებების სფეროში, ფინანსისტები, მენეჯერები; 

8.6.9. ასოციაციის სიმბოლიკის დამტკიცება; 

8.7. საბჭოს მიერ არჩეული პირების უფლებამოსილებები მოქმედებას იწყებს ამგვარი არჩევის 

მომენტიდან და გრძელდება მათ შეწყვეტამდე დადგენილი წესით. 

8.8. საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუკი მასში მონაწილეობს საბჭოს წევრების ნახევარზე 

მეტი. 

8.9. საბჭოს გადაწყვეტილებები მიიღება საბჭოს წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით, 

რომლებიც მონაწილეობენ სხდომაში,  

8.10. საბჭოს სხდომების მოწვევისა და ჩატარების რეგლამენტს ადგენს საბჭო თავმჯდომარე.  

8.11. საბჭოს გადაწყვეტილებები მიიღება დადგენილებების ფორმით, მათ ხელს აწერს საბჭოს 

თავჯდომარე და მდივანი.   

8.12. საბჭოს დადგენილება ძალაში შედის დაუყოვნებლივ, თუკი სხვა რამ არ არის დადგენილი 

თვითონ დადგენილებით. 

8.13. საბჭოს თავჯდომარე: 

8.13.1. ახორციელებს საბჭოს ხელმძღვანელობას; 

8.13.2. გამგეობას აყენებს საქმის კურსში საბჭოს საქმიანობის შესახებ 

8.13.3. თავმჯდომარეობს საბჭოს სხდომებზე; 

8.13.4. ხელს აწერს საბჭოს დოკუმენტებს. 

8.13.5. უფლებამოსილია დაესწროს გამგეობის სხდომებს; 

8.13.6. გააჩნია სხვა უფლებები მოქმედი კანონმდებლობისა და წინამდებარე წესდების შესაბამისად. 

8.14. ასოციაციის საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე ასრულებს ასოციაციის საბჭოს თავჯდომარის 

ფუნქციებს  მისი არყოფნის დროს,  ასოციაციის საბჭოს თავჯდომარის დავალებებს, ასევე 

საბჭოს თავჯდომარისა და ასოციაციის საბჭოს დავალებით კურირებს ასოციაციის საქმიანობის 

ცალკეულ მიმართულებებს.  

9. გენერალური დირექტორი  

9.1. გენერალური დირექტორი ახორციელებს ასოციაციის საქმიანობის ხელმძღვანელობას და 

წარმომადგენლობას.  

გენერალურ დირექტორს აკონტროლებს ასოციაციის გამგეობა.  

9.2. გენერალური დირექტორი ახორციელებს შემდეგ უფლებამოსილებებს: 

9.2.1. მოქმედებს ასოციაციის სახელით მინდობილობის გარეშე, ახორციელებს ასოციაციის, მისი 

სტრუქტურული  ქვედანაყოფების საქმიანობის ოპერატიულ ხელმძღვანელობას; 

9.2.2. ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს საერთო კრების, საბჭოსა და გამგეობის 

გადაწყვეტილებებს; 

9.2.3. განკარგავს ასოციაციის ქონებასა და სახსრებს გამგეობის მიერ დამტკიცებული ფინანსური 

გეგმის ფარგლებში, წყვეტს ამოცანებს, რომლებიც დაკავშირებულია ასოციაციის 
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მუშაობასთან, დაფინანსებასთან და მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან და 

ზემოაღნიშნული მიზნებით  დებს ხელშეკრულებებს და ასრულებს სხვა გარიგებებს თავისი 

უფლებამოსილებების ფარგლებში, გამოსცემს ასოციაციის ორგანიზაციულ-

განმკარგულებელ და საფინანსო-სამეურნეო დოკუმენტებს; 

9.2.4. განსაზღვრავს თანამდებობრივ სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და მასტიმულირებელი 

ხასიათის სხვა ანაზღაურებების  ოდენობას, ასოციაციის მუშაკების ყველა კატეგორიისთვის 

შრომის ანაზღაურების სახსრების ფარგლებში, რომლებიც დადგენილია ფინანსური გეგმით 

(ბიუჯეტით); 

9.2.5. სამუშაოზე იღებს და ათავისუფლებს ასოციაციის თანამშრომლებს, მათ შორის, დებს შრომით 

ხელშეკრულებებს ასოციაციის თანამშრომლებთან და ამტკიცებს, მათ თანამდებობრივ 

ინსტრუქციებს, უფლებამოსილია გამოუწეროს პრემიები თანამშრომლებს 

დამსახურებისამებრ, იყენებს დისციპლინურ სახდელებს, ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს წარმომადგენლობებისა და ფილიალების ხელმძღვანელებს, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ  ახორციელებს მათზე უფლებების დელეგირებას 

წარმომადგენლობებისა და ფილიალების თანამშრომლების მიღებასა და 

გათავისუფლებასთან  დაკავშირებით, საკუთარი შეხედულებისამებრ ახდენს სხვა პირებზე 

უფლებების დელეგირებას, რომლებიც გათვალისწინებულია წესდების წინამდებარე 

ქვეპუნქტით;  

9.2.6. აქვს ასოციაციის საფინანსო-სამეურნეო, საბანკო და სხვა დოკუმენტების პირველი 

ხელმოწერის უფლება, ასოციაციის სახელით დებს ხელშეკრულებებს, კონტრაქტებსა და 

შეთანხმებებს, მათ შორის, უცხოურ ორგანიზაციებთან უფლებების მართვასთან 

დაკავშირებით კოლექტიურ საფუძველზე, გასცემს მინდობილობებს. 

9.2.7. წარმოადგენს ასოციაციას სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, სასამართლო 

და სხვა ორგანოებში, ასევე საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებში; 

9.2.8. საჭიროების შემთხვევაში იწვევს ხელშეკრულებებით სპეციალისტებს, მათ შორის, 

უცხოელებს, კონსულტაციებისთვის, სასამართლო საქმეების წარმოებისა და სხვა 

დავალებების შესრულებისათვის; 

9.2.9. წარუდგენს საბჭოს განსახილველად და მისაღებად საბჭოს დადგენილებების პროექტებს, 

ასევე ხელშეკრულებების ფორმებს, რომლებიც უნდა დაიდოს უფლებების მფლობელების 

სხვადასხვა კატეგორიასთან; 

9.2.10. გამგეობას დასამტკიცებლად წარუდგენს ორგანიზაციის ფინანსური გეგმის (წლიური 

ბიუჯეტის) პროექტს, ასევე მის ცვლილებებს;  

9.2.11. საბჭოს წარუდგენს წინადადებებს შეგროვილი ანაზღაურების განაწილებისა და გადახდის 

წესსა და ვადებთან დაკავშირებით;  

9.2.12. ამტკიცებს ასოციაციის წევრების ინფორმირების წესს ასოციაციის საქმიანობის შესახებ, 

უფლებების მფლობელებისათვის ანგარიშების წარდგენის, სხვა დაინტერესებული 

პირებისათვის ინფორმაციის წარდგენის წესს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

9.2.13. გამგეობას წარუდგენს წინადადებებს საბჭოების, კომიტეტებისა და კომისიების შექმნის 

შესახებ ასოციაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებთან დაკავშირებთ; 

9.2.14. წარუდგენს საბჭოს წინადადებებს ჰონორარის ოდენობის შესახებ, რომელიც მოსარგებლეებმა 

უნდა გადაიხადონ ასოციაციის მიერ დასადებ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით; 

9.2.15. რეგულარულად აცნობებს ასოციაციის წევრებს ასოციაციის საქმიანობის შესახებ; 

9.2.16. წევრთა საერთო კრებაზე განსახილველად გააქვს წინადადებები ასოციაციის წესდებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, მათ შორის, მისი ახალი რედაქციის 

დამტკიცების შესახებ;  
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9.2.17. ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს, რომლებიც არ მიეკუთვნება ასოციაციის სხვა 

ორგანოების კომპეტენციას.  

9.2.18. გენერალური დირექტორი და გამგეობის თავმჯდომარე საზოგადოებას წარმოადგენენ  

მინდობილობის გარეშე,როგორც ერთობლივად, ისე ცალ-ცალკე. 

 

10. სარევიზიო კომისია 

10.1. საზოგადოების ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის რევიზიისთვის, ასოციაციის ქონების და 

ანგარიშგების შესამოწმებლად, ასოციაციის წევრთა საერთო კრება ირჩევს საერვიზიო კომისიას 

5 (ხუთი) წლის ვადით და მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 წევრის შემადგენლობით.  

10.2. საერვიზიო კომისია ირჩევა ასოციაციის იმ წევრებიდან, რომლებიც არ შედიან ასოციაციის 

მართვის სხვა ორგანოში, აგრეთვე არ წარმოადგენენ ასოციაციის საშტატო თანამშრომლებს.  

10.3. სარევიზიო კომისიის წევრები თავისი მოვალეობების შესრულებისთვის გასამრჯელოს არ 

იღებენ.  

10.4. თავისი უფლებამოსილებების ვადით სარევიზიო კომისია თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს 

სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს, რომლებიც აწარმოებენ სხდომებს და ხელს 

აწერენ სარევიზიო კომისიის გადაწყვეტილებებს, და ვადამდე წყვეტს მათ 

უფლებამოსილებებს.  

10.5. სარევიზიო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია (აქვს კვორუმი), თუ მასში მონაწილეობს მის 

წევრთა ნახევარზე მეტი. სარევიზიო კომისიის გადაწყვეტილებები მიიღება სხდომაში 

მონაწილე წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით.  

10.6. სარევიზიო კომისიის სხდომები ტარდება აუცილებლობისდა მიხედვით, მარგამ არანაკლებ 

წელიწადში ერთხელ. სარევიზიო კომისიის სხდომებს იწვევს სარევიზიო კომისიის 

თავმჯდომარე ან სარევიზიო კომისიის მინიმუმ ორი წევრი. სარევიზიო კომისიის სხდომის 

ჩატარების თარიღი, დრო და დღის წესრიგი განისაზღვრება ამ სხდომის მომწვევ პირთა მიერ.  

10.7. ასოციაციის ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის გეგმიური რევიზია ტარდება მინუმ 

წელიწადში ერთხელ. ასოციაციის ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის შემოწმების შედეგებზე 

სარევიზიო კომისია ადგენს დასკვნას.  

10.8. სპეციალური ფონდების შექმნის შემთხვევაში, სარევიზიო კომისია აკონტროლებს 

სპეციალური ფონდების სახსრების ხარჯვას მათი შექმნის მიზნების შესაბამისად.  

 

11. ასოციაციის სტრუქტურა  

 

11.1. ასოციაციის სტურქტურაში შეიძლება შედიოდეს ფილიალები და წარმომადგენლობები, 

აგრეთვე რეგიონული განყოფილებები.  

11.2. ასოციაციის რეგიონული განყოფილებები იქმნება საქართველოს ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიულ ერთეულებში ასოციაციის გამგეობის გადაწყვეტილების საფუძველზე 

რეგიონული განყოფილების საერთო კრების გადაწყვეტილებით. 

11.3. რეგიონული განყოფილებები იქმნება და მოქმედებს იურიდიული პირის სტატუსის გარეშე.  

11.4. ასოციაციის რეგიონული განყოფილება მოქმედებს ასოციაციის წესდების და ასოციაციის 

გამგეობის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული რეგიონული განყოფილებების შესახებ 

დებულების საფუძვლზე.  

11.5. ასოციაციის ფილიალები და წარმომადგენლობები წარმოადგენს ასოციაციის განცალკევებულ 

ყვედანაყოფებს და არ წარმოადგენს იურიდიულ პირებს. ფილიალების და 

წარმომადგენლობების ხელმძღვანელები ინიშნებიან გენერალური დირექტორის მიერ და 

თავის საქმიანობას ისინი ახორციელებენ ასოციაციის გამგეობის მიერ დამტკიცებული 

ფილიალების, წარმომადგენლობების  შესახებ დებულებების საფუძველზე.   



14 

 

12. ასოციაციის სახსრები და ქონება  

 

12.1. ასოციაციას შეიძლება საკუთრებაში ჰქონდეს შენობა-ნაგებობები, დაწესებულებები, 

გამომცემლობები, მასმედიის საშუალებები, კულტურულ-საგანმანათლებლო და 

გამაჯანსაღებელი დანიშნულების ქონება, რომელთა შექმნა და შეძენა მოხდება ასოციაციის 

სახსრებიდან საწესდებო მიზნების შესაბამისად, აღჭურვილობა, ინვენტარი, ფულადი 

სახსრები, ფასიანი ქაღალდები და სხვა ქონება.  ასოციაციას საკუთრებაში ან სარგებლობაში 

შეიძლება გააჩნდეს მიწის ნაკვეთები. ასოციაცია უფლებამოსილია, საკუთრებაში შეიძინოს და 

გაასხვისოს, იჯარით აიღოს და გასცეს ნებისმიერი სახის მოძრავი და უძრავი ქონება 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  

12.2. ფულადი ან სხვა ფორმით ასოციაციის ქონების ფორმირების წყაროებს წარმოადგენს:   

12.2.1. ასოციაციის წევრების საწევრო შენატანები, რაც გამოიყენება ასოციაციის მიმდინარე 

ხარჯების დასაფარად და ასოციაციის საწესდებო საქმიანობის განმსახორციელებლად 

(გასამჯრელოს მოკრებაზე, განაწილებასა და გადახდაზე ასოცაციის ხარჯების დაფარვა, და 

ასოციაციის სხვა საწესდებო ფუნქციების  შესრულება), უფლებამფლობელთათვის 

მოკრებილი გასამრჯელოდან ასოციაციის დაკავებები (წესდების 4.8.6. მუხლი);  

12.2.2. ასოციაციის მიერ სამეწარმეო და შემოსავლის მომტანი სხვა საქმიანობიდან მიღებული 

შემოსავლები, რომლებსაც ასოციაცია ეწევა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და 

წინამდებარე წესდების შესაბამისად, მათ შორის ამონაგები ასოციაციის საქონლის, 

სამუშაოსა და მომსახურების რეალიზაციიდან; 

12.2.3. შემოსულობები წესდების შესაბამისად ჩატარებული ღონისძიებებიდან; 

12.2.4. ნებაყოფლობითი ქონებრივი შენატანები და შემოწირულობები 

12.2.5. სხვა შემოსავლები რომლებიც არ იკრძალება საქართველოს კანონმდებლობით  

12.3. ასოციაციის მიერ წინამდებარე წესდების დებულებების შესაბამისად მიღებული ქონება არის 

ასოციაციის საკუთრება და ექვემდებარება დაცვას საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად.   

 

13. ასოციაციის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია  

13.1. ასოციაციის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

13.2. ასოციაციის ლიკვიდაცია შესაძლებელია: 

13.2.1. ასოციაციის წევრთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით, თუ მას მხარს დაუჭერს წევრთა 

საერთო რაოდენობის 4/5 

13.2.2. ასოციაციის ლიკვიდაციის ან გაკოტრების შემთხვევაში. 

13.3. ასოციაციის ლიკვიდაციის პროცესს უძღვება ასოციაციის გამგეობა ან კანონმდებლობის 

შესაბამისად დანიშნული ლიკვიდაციის მმართველი.  

13.4. ლიკვიდაციის შემდგომ დარჩენილი ასოციაციის აქტივები გამოყენება კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

13.5. განსაკუთრებულ ვითარებაში, სასამართლომ შეიძლება დანიშნოს სხვა ლიკვიდაციის 

მმართველი.  

 

 

______________________________________________________ 


